Protokoll från styrelsemöte 24/11 2014
Närvarande
Anders Svenningsson (AS), Christina Sjöstrand (CS), Joachim Burman (JB), Martin
Gunnarsson (MG), Sten Fredrikson (SF), Karin Wirdefeldt (KW), Per-David Alm (PDA),
Pierre de Flon (PDF), Hans Naver (HN).
Frånvarande
Laleh Zarrinkoob (LZ), Sara Haghighi (SH). SH rapporterade skriftligt.

1. Mötets öppnande (AS)
2. Val av protokolljusterare
AS och PDA valdes.
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från dem 18/9 gicks igenom. Remissvaret angående nya STföreskrifter har skickats in. Noterades att beslutet att arkivera nyhetsbreven på
hemsidan ännu ej effektuerats. Noterades även att Claes Martin ännu ej tillfrågats om
han kan vara SNFs representant i neuroregistrets styrgrupp.
5. Facklig sekreterare har ordet (JB)
Lista på medlemmar kommer att skickas till SLS för att de ska veta hur många
fullmäktigerepresentanter varje sektion har rätt till (förenligt med PUL eftersom det är
nödvändigt för SLS fullmäktigearbete). Diskuterades hur SNF bäst kan följa antal
neurologspecialister i Sverige. Uppdrogs till facklig sekreterare att följa detta
åtminstone en gång årligen via kontakt med Socialstyrelsen.
6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (KW)
Inget att rapportera. Förslag om postersession på Neurologiveckan, se punkt 12.
7. Skattmästaren har ordet (SH)
SH närvarade ej men rapporterade skriftligt följande:
Vårmötet 21-23 maj i Uppsala gav ett bruttounderskott på 62 777 kr, men efter intäkt
från Biogen om 100 000 kr blir resultatet ett överskott på ca 40 000 kr. Denna summa
ska enligt beslut på styrelsemötet 18/9 omsättas i uppstartskostnader för
neurologiveckan 2015. Inget att rapportera i övrigt.

8. Rapport från Utbildningsutskottet (SF)
a. SPUR-inspektioner/inspektörer
Johan Zelano har utsetts till nationell SPUR-inspektör i neurologi. Beslutates
att tillfråga Johan Zelano om han kan delta vid något av SNFs styrelsemöten
för att delge information.
b. SK-kurser
Kursen i neuromuskulära sjukdomar (ansvarig Göran Solders) misstänkes ej ha
blivit nominerad som SK-kurs, eftersom varje universitet endast kunde nomera
en kurs i området kroniska sjukdomar. Enligt Socialstyrelsens beslut
inkluderades endast rörelsesjukdomar och cns-inflammation i
specialitetsspecifika kurser för neurologi. SF uppdrogs att stämma av med
Göran Solders angående status för den neuromuskulära kursen, samt följa upp
att de kursområden som ST-studierektorerna tidigare identiferat har
implementerats.
c. Internationellt Core Curriculum
SF rapporterade från UEMS-European Board of Neurology möte angående
utbildnings- och examinationsfrågor. Ett förslag till europeiskt core curriculum
för specialistutbildning i neurologi presenterades, som bl a framhöll bredden
inom utbildningen, 4 år inom specialiteten, samt utbildning i både slutenvård
och öppenvård. Diskuterades huruvida förslaget är förenligt med STläkarutbildning vid länssjukhus i Sverige, och bedömdes att så är fallet.
d. Avgift för examen
Den europeiska specialistexamen är avgiftsbelagd. Styrelsen var enig att den
svenska specialistexamen ej bör vara avgiftsbelagd, för att underlätta
medverkan så långt det är möjligt.
9. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (HN)
HN hälsades välkommen som ny ordförande. Inga ärenden att rapportera.
10. Rapport från Strategiutskottet (PdF)
a. Neurologidagen med Dagens Medicin den 12/11
PdF närvarade som SNFs representant. Information och diskussioner om de
nationella riktlinjerna och neuroregistret, samt presentation av den nya
patientlagen som träder i kraft 1 jan 2015, som innebär ökad valfrihet för
patienter mellan olika vårdgivare och landsting.
b. Aktivitet i Strategiutskottet
Samverkan med Neuroförbundet diskuterades. Beslutades att försöka anordna
ett möte med Neuroförbundet i samband med SNFs nästa styrelsemöte.

c. Läkarnas fortbildning
CS kommer att närvara vid ett möte den 26/11 anordnat av Dagens Medicin i
ämnet.
11. Rapport från Specialist representantskapsmötet (AS)
På mötet presenterade Magnus Andersson vilka uppgifter en specialitetsförening har.
Dessa inkluderar bl a frågor om specialistutbildning, fortbildning, fackliga och
vetenskapliga frågor, riktlinjer och kvalitetsfrågor, samt vara remissinstans.
12. Neurologiveckan (MG, AS)
a. Rapport från pågående arbete (MG)
Programmet ser bra ut och kommer att vara klart vecka 48. SNF sluter avtal
med de olika sällskapen och den lokala arrangören. Budgeten som styrelsen
diskuterade vid styrelseinternatet ligger fast. Sociala kostnader budgeteras för
sig. Programmet publiceras på SNFs hemsida, de olika sällskapens hemsidor
samt i kommande nummer av tidskriften Neurologi i Sverige.
Verksamhetschefer kommer även att tillskrivas för information.
b. Kommande möten
Flera orter är intresserade att vara värd för Neurologiveckan, vilket är
glädjande. Tidigare beslutats att Neurologiveckan hålls i Umeå 2015, Örebro
2016 och Göteborg 2017. Helsingborg har anmält intresse 2018 och Karlstad
2019. Efter diskussion enades styrelsen om positiv inställning till Helsingborg
och Karlstad, men viss försiktighet att boka in möten lång tid i förväg.
c. Postersession
KW föreslog ett försök med postrar under Neurologiveckan. Tidigare har detta
varit svårt att få att fungera. Efter diskussion beslutades att pröva detta igen,
möjligen finns större intresse med Neurologiveckan som nytt koncept.
Anslaget bör vara brett och styrelsen är positiv till postrar med såväl
vetenskapligt innehåll som utvecklings/förbättringsarbete, med presentatörer
från olika personalkategorier. Postrar kan ha presenterats tidigare på t ex
internationella möten. Inga särskilda postersessioner och muntliga
posterpresentationer behövs, postrarna kan sitta uppe under hela mötet.
Posterpris utlyses. Uppdrogs åt KW att skriva ett utkast till plan för postrarna
snarast.
13. Nationella riktlinjer (AS)
Arbetet går framåt. Frågan diskuterades ej närmare.
14. Den nya hemsidan: SvenskNeurologi.se (PDA)
Styrelsens arbetsgrupp (PDA, AS och Fredrik Walentin-FW) har arbetat med
frågan, och förslag kommer i början av nästa år. Utgångspunkten är att

plattformen ska vara så tillgänglig som möjligt och vara naturlig för sällskapen
att använda. Neuroregistret är modellsida, viktigt att sidans grunddesign inger
ett seriöst intryck. Mål att lansera hemsidans basstruktur under
Neurologiveckan.
15. Övriga frågor
SF rapporterade att Magnus Andersson erbjudit sig att vara SNFs andra
representant i European Board of Neurology, och ansvara för fackliga frågor.
SF är sedan tidigare representant, och skulle fortsättningsvis ansvara för
utbildningsfrågor. Styrelsen var positiv och biföll förslaget. Uppdrogs åt SF att
meddela Magnus Andersson.
16. Mötets avslutande (AS)
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